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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A Romániában működő bizton-
sági rendszerek, köztéri kame-
rák jó része réginek számít, ám 
szakértők szerint ez nem jelenti 
föltétlenül azt, hogy nem haté-
kony. Kilyén Sándor mérnök, 
egy sepsiszentgyörgyi bizton-
ságtechnikai cég tulajdonosa a 
Krónikának elmondta, a lakást 
nem a kamerarendszer, hanem 
a riasztó védi, az pedig 20–25 év 
után is ugyanúgy működik.

 » BÍRÓ BLANKA

A z országban felszerelt biztonsá-
gi rendszerek egyharmada öt 
évnél régebbi, és már elavult, 

hívja fel a fi gyelmet a biztonsági rend-
szereket online forgalmazó Atu Tech 
cég. A Bursa.ro portál által közölt in-
formációk szerint a vállalat júliusban 
készíttetett egy felmérést, 1856 felnőt-
tet kérdeztek meg a témában városon 
és vidéken. Eszerint a romániai lakás-
tulajdonosok 80 százaléka nem védi 
riasztó- vagy kamerás megfi gyelőrend-
szerrel az ingatlanát, ám közülük 40 
százalék fontolgatja, hogy ezt a kö-
vetkező egy évben megteszi. A felmé-
rés szerint a válaszadók egyharmada 
azért szereltetne ilyen rendszert, hogy 
biztonságban érezze magát, egyhar-
maduk, hogy akkor is felügyelni tudja 
a lakását, ha nem tartózkodik otthon, 
további egyharmad pedig a betörők el-
leni védelmet tartja szem előtt. Tízből 
heten vélik úgy, hogy egy ilyen rend-

szer megléte elbátortalanítja a betörő-
ket. A rendőrség adatai szerint tavaly 
23 ezer esetben törtek be lakásokba, ez 
év első öt hónapjában pedig 9200 be-
törést jelentettek. A felmérés arra is ki-
tér, hogy a már létező biztonsági rend-
szerek 35 százaléka öt évnél régebbi. 
A cég igazgatója, Sorin Felea szerint 
ez kockázatot jelent, hiszen ezek a be-
rendezések folyamatosan működnek, 
ezért a szavatosságuk öt év körül van, 
ezután bármikor meghibásodhatnak. 
Azt ajánlja, hogy évente tesztelni kell a 
rendszereket és odafi gyelni a karban-
tartásra. A cégvezető szerint az elavult 
rendszerek nem hatékonyak, például 
nem valószínű, hogy a rossz minőségű 
felvételek alapján azonosítani lehet 
egy betörőt.

A lakást a riasztó védi, 
nem a kamera
Nem ért egyet teljesen a felvetés-
sel a lapunk által megszólaltatott 
szakértő, szerinte a régebbi típusú 
rendszerek is megfelelnek a célnak. 
Kilyén Sándor mérnök, egy sepsi-
szentgyörgyi biztonságtechnikai 
cég tulajdonosa elmondta, a lakást 
nem a kamerarendszer, hanem a 
riasztó védi, az pedig 20–25 év után 
is ugyanúgy működik. „A technika 
valóban rohamosan fejlődik, egy 
kamera egy év alatt is elavul, hiszen 
sokkal jobb, korszerűbb modellek 
jelennek meg a piacon, de ez nem 
azt jelenti, hogy a régebbi típus nem 
felel meg a célnak. Ha az öt évvel 
ezelőtt beszerelt kamera felvételén 
jól kivehető volt egy gépkocsi rend-
száma, az most is ugyanúgy látszik. 

A legújabb típusnál viszont már a 
bolha is felfedezhető a rendszám-
táblán” – részletezte a szakember. 
Mint kifejtette, a sepsiszentgyörgyi 
kórházba tizenöt éve szerelték be a 
rendszert, és most is működik. Az új 
épületbe most került új biztonság-
technika, ez sokkal korszerűbb és 
ugyanannyiba került, mint tizenöt 

A ROMÁNIAI BIZTONSÁGI RENDSZEREK EGY RÉSZE KORSZERŰTLEN, DE ATTÓL MÉG LEHET HATÉKONY

Kamerák, riasztók a közbiztonságért

Szakértő szerint lakásba inkább riasztó ajánlott, nem kamera 

éve a másik, de a régi is megfelel a 
célnak. Kilyén Sándor rámutatott, 
a riasztó biztosítja a védelmet, a 
kamerarendszert akkor ajánlják, 
ha az ügyfélnek még arra is van 
pénze. „Egy tömbházlakásban 
például felesleges a kamerás rend-
szer, elég a riasztó, hiszen ha bein-
dul a sziréna, a többi lakót mozgó-
sítja. A sűrűn lakott negyedekben 
a magánház esetén is megfelel ez 
a megoldás. Ha az ingatlan elszi-
geteltebb helyen van, érdemes a 
riasztó mellett előfi zetni egy biz-
tonsági cégnek, amely havidíjért 
jelzés esetén kiküld a helyszínre 
egy csapatot” – részletezte a biz-
tonságtechnikai vállalkozó.

A nyomozó hatóságok 
munkáját segítik a kamerák
A sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség 
a köztéri kamerákat felügyeli, ám a 
nyomozó hatóságok, tehát az állami 
rendőrség, az ügyészség vagy akár 
a bíróság a cégek, magánszemélyek 
által felszerelt kamerák felvétele-
it is használhatja az eljárás során 
– mondta el lapunknak Hadnagy 
István, a helyi rendőrség igazgató-
ja. Meglátása szerint a rendszerek 
egyre korszerűbbek, akárcsak a mo-
biltelefonok, de a régebbi típusúak 
is jól használhatók. Hozzátette, sa-
ját köztéri megfi gyelőrendszerüket 
folyamatosan bővítik, a napokban 
húsz újabb köztéri kamerát üzemel-
nek be Sepsiszentgyörgyön a jelen-
legi negyven mellé, ezekkel növelik 
a közbiztonságot, a vandalizmust is 
visszaszorították.

 » A rendszerek 
egyre korszerűb-
bek, akárcsak a 
mobiltelefonok, 
de a régebbi 
típusúak is jól 
használhatók.

 » SIMON VIRÁG

Egészségügyi szolgáltatásokat fog 
biztosítani egy magánegyetem kez-

deményezésére épülő marosvásárhe-
lyi inkubátorház, a Nyárádszeredában 
létesítendő „mini ipari park” pedig 
informatikai, tömegkommunikációs 
és dizájncégeknek fog helyet adni. 
A Maros megyei beruházásokat rész-
ben uniós támogatásokból valósítják 
meg, de a pályázók saját pénzalapjuk-
ból is hozzájárulnak a költségek fede-
zéséhez. A szerződéseket a központi 
fejlesztési ügynökség székhelyén írta 
alá Tóth Sándor nyárádszeredai pol-
gármester, illetve Alexandru-Bogdan 

Murgu, egy marosvásárhelyi magán-
egyetem rektora.

Tóth Sándor a Székelyhonnak kifej-
tette, az önkormányzat tulajdonában 
van egy épület, amelyben egykor a 
magyar királyi bíróság, majd a kom-
munizmus alatt árvaház működött. 
Azóta csak részben van kihasználva 
a felújításra szoruló épület. „Jól tud-
juk, hogy szükség van Nyárádszereda 
gazdasági fellendítésére, és meggyő-
ződésem, hogy nem külföldi autógyá-
rak megtelepedésére kell várnunk, 
hanem az adott lehetőségeinket kell 
kihasználnunk. Így született meg az 
inkubátorház létrehozását célzó pá-
lyázat, amelyet meg is nyertünk: van 

egy alapelképzelés arról, hogy milyen 
cégeket, kezdő vállalkozásokat foga-
dunk be, és most, hogy a szerződést 
aláírtuk, a toborzásnak is nekifogunk. 
A helyi igényeket és lehetőségeket 
akarjuk a legjobban kihasználni” – 
hangsúlyozta a városvezető.

A nyárádszeredai beruházás költsé-
ge közel 7 millió lej, ebből több mint 
3,6 millió lej vissza nem térítendő tá-
mogatás, amelyet a Központi Régió 
Fejlesztési Ügynöksége (ADR Centru) 
biztosít a Regionális Operatív Prog-
ram keretében. Az inkubátorházban 
előreláthatóan dizájnnal, építészettel, 
reklámmal foglalkozó cégek, de az IT, 
rádió, televízió, illetve mozi területén 

tevékenykedő kezdő vállalkozások is 
helyet kapnak majd. A központ létre-
hozásával legkevesebb húsz új munka-
helyet teremtenek.

A marosvásárhelyi magánegyetem 
sikeres pályázatának eredményeként 
az egyetem udvarára egy kétszintes 
inkubátorházat húznak fel, amelyben 
egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó 
cégek kapnak helyet. Tervek szerint fo-
gászat, fogtechnikai labor és fi zikoterá-
piás központ nyílhat majd az emeleten, 
míg a földszinten adminisztrációs iro-
dák és tanácstermek lesznek. A 6,3 mil-
lió lejes beruházás 36 kis céget, most 
alakuló vagy már meglevő vállalkozást 
fog támogatni.

Újabb gazdaságélénkítő inkubátorházak létesülnek Maros megyében
 » „Jól tudjuk, 

hogy szükség 
van Nyárádsze-
reda gazdasági 
fellendítésére, és 
meggyőződésem, 
hogy nem kül-
földi autógyárak 
megtelepedésére 
kell várnunk, 
hanem az adott 
lehetőségeinket 
kell kihasznál-
nunk” – fogalma-
zott Tóth Sándor 
nyárádszeredai 
polgármester.
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